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5روزنامه صبح ایران اخبار  

بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی

بازارارزواکنشمثبتنشانمیدهد؟

خبر  کارشناسان  گفته  به   - اقتصادی  گروه 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی می تواند در بازار 
ارز تاثیرگذار باشد و اجرای سیاست های جدید، 

بازار را به سمت ثبات پیش خواهد برد.
کرسی  در  تغییر  خبر  گذشته  هفته های  از 
ریاست بانک مرکزی به گوش می رسید خبری 
که بار ها به اشکال مختلف و به صورت قاطعانه 
در گفتگو با رسانه ها تکذیب شد. اما باال رفتن 
تب نرخ دالر بر این زمزمه ها دامن زد تا این که 
دیروز با رأی اعتماد هیئت دولت آقای محمدرضا 
فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی معرفی شد.
مهم  چالش های  از  یکی  با  که  کلی  رئیس 
افزایش  یعنی  کشور  روز های  این  اقتصادی 
افسار گسیخته نرخ ارز مواجه است و به گفته 
این  با  که  دارد  وجود  انتظار  این  کارشناسان 
انتصاب و برنامه های آقای فرزین این بازار کمی 

آرام گیرد.
آقای فرزین نیز در اولین مصاحبه خود با 
رسانه ملی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی 

وظیفه  مهم ترین  گفت:  ارز  نرخ  کنترل  در 
است  ارز  نرخ  و  تورم  کنترل  مرکزی  بانک 
تثبیتی  ارزی جدید ما، سیاست  و سیاست 
نرخ ارز خواهد بود. تالش می کنیم نیاز های 
اصلی را در بازار نیما تامین کنیم و بازار آزاد 
را کوچک و نرخ ارز آزاد را به نیمایی نزدیک 

کنیم.
به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز هستیم

فرزین تاکید کرد: به مردم و فعاالن اقتصادی 
اعتماد  اقتصادی  گذار  سیاست  به  می گویم 
این  پاسخ  تا  کرد  خواهیم  تالش  حتما  کنند. 
اعتماد را داده و ثبات را در بازار ارز برقرار کنیم.

اما در گام نخست و به دور از سیاست های 
کارشناسان  گفته  به  مرکزی  بانک  تیم جدید 
خبر انتصاب آقای فرزین بی تاثیر بر بازار ارز 

نخواهد بود.
در خصوص چگونگی اثر گذاری خبر انتصاب 
آقای فرزین بر بازار ارز ، کارشناس امور بانکی 
آقای حجت الله فرزانی می گوید: قطعا از نظر 
روانی به لحاظ شوک وارد شده به بازار ارز این 

اثر  این  و  بود  خواهد  گذار  تاثیر  بسیار  خبر 
گذاری از همان لحظه که خبر مخابره شد قابل 

مشاهد بود و نرخ دالر کاهشی شد.
او می گوید: اما این که این اثر گذاری می تواند 
ادامه دار باشد به نحوه مدیریت بازار ارز توسط 
سیاست های آقای فرزین و اظهار نظرهایشان 

باز می گردد.
فرزانی افزود: به عنوان کارشناس اقتصادی 
توصیه ای که به آقای فرزین در قامت رئیس 
کل بانک مرکزی می توان کرد این است که با 
بانک  اختیار  در  ارزی  منابع  این که  به  توجه 
ارز  بازار  تقاضای  و  عرضه  باید  است  مرکزی 
به تعادل برسد و این تعادل به این که بانک 
مرکزی بتواند به درستی و در زمان مناسب در 
بازار ارز مداخله کند باز می گردد. مورد دیگر این 
که بحث نرخ ارز به کنترل نقدینگی برمی گردد 
باید دید سیاست های تیم جدید در مقایسه با 
رئیس قبلی چگونه است؟ در کل در صورتی که 
نقدینگی کنترل نشود سیاست های سرکوب ارز 

پاسخگو نخواهد بود.

رئیس کل جدید بانک مرکزی از تصمیمات 
خلق الساعه خودداری کند

که  این  دیگر  نکته  افزود:  ادامه  در  فرزانی 
خلق  گیری های  تصمیم  از  می شود  توصیه 
الساعه دوری کند و در مصاحبه ها توجه و دقت 
الزم را داشته باشند تا سیگنال های منفی به 
بازار ندهد چیزی که در دوره های قبل مشاهده 

می شد.
بالسینی  آقای  بانکی  امور  کارشناس  دیگر 
باید  را  فرزین  آقای  انتصاب  خبر  کرد:  بیان 
از  که  است  این  واقعیت  گرفت  نیک  فال  به 
زمان انتصاب آقای صالح آبادی مخالفت های 

کارشناسی زیادی وجود داشت.
انتصاب  به  نسبت  مخالفت ها  می گوید:  او 
آقای صالح آبادی دالیل مختلفی داشت به طور 
مثال فردی که رئیس کل بانک مرکزی می شود 
مختلف  جهات  از  اقتصاد  حوزه  به  عالم  باید 

باشد.
بانک مرکزی باید به دنبال ثبات اقتصادی باشد

بالسینی افزود: بانک مرکزی باید به دنبال 
سیاستی باشد که اقتصاد را به ثبات برساند که 
ممکن است آن سیاست به نفع یک بازار هم 
لزوما نباشد. زمانی که آقای صالح آبادی رئیس 
هزار   ۲۶ حدود  دالر  شدند  مرکزی  بانک  کل 
تومان بود، اما اکنون متاسفانه این نرخ به  باالی 
۴۰ هزار تومان رسیده است در چنین شرایطی 
انتصاب فردی که تجربه مدیریت در حوزه بانکی 
را دارد، در سطح کالن مدیریت کرده )سابقه 
موفق در بحث هدفمندی یارانه ها( و تحصیالت 
مرتبط دارد می تواند مفید باشد البته که بنا بر 
سخنان رئیس جمهور نیاز است که کارشناسان 
مشورت های الزم را بدهند. بالسینی در ادامه 
مطرح کرد: هر رئیس کل بانک مرکزی باید دو 
هدف جدی حفظ ارزش پول ملی و کمک به 
رشد اقتصادی کالن با سیاست های گذاری پول 
را دنبال کند که اگر این اتفاق رخ دهد می تواند 
انتظار داشت نرخ ارز که به شدت متاثر از تورم 
است کنترل شود به نظر با انتصاب آقای فرزین 
انتظار ثبات در بازار ارز رقم خواهد خورد البته 
حوزه  این  در  جدی  سیاست های  نیازمند  که 
است. حاال باید منتظر ماند و دید که واکنش 
مرکزی چه  بانک  مدیریت  تغییر  به  ارز  بازار 
خواهد بود؟ البته که به گفته کارشناسان تعیین 
عملیاتی  قابل  و  صحیح  دقیق،  سیاست های 

شدن در حوزه ارز باید در اولویت باشد.

فرزین: به مردم و فعاالن 
اقتصادی می گویم به سیاست 
گذار اقتصادی اعتماد کنند. 
حتما تالش خواهیم کرد تا 
پاسخ این اعتماد را داده و ثبات 
را در بازار ارز برقرار کنیم

طال یا دالر؟
انتخاب برتر سال ۲۰۲۳  کدام است

قیمت جهانی طال  روز جمعه ثابت بود اما به دلیل افزایش شدید نرخ 
بهره توسط فدرال رزرو ایاالت متحده که جذابیت شمش های غیر بازده را 

کاهش داد، به سمت دومین کاهش متوالی ساالنه پیش رفت.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۹ و ۳۲ دقیقه صبح به 
وقت شرقی با ۳.۶ درصد افزایش به ۱۸۱۹ دالر رسید و قیمت طال در بازار 

معامالت آمریکا نیز با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۸۲۰ دالر رسید.
ایلیا  بود.  جنگ طلب  رزرو  فدرال  فشار  تحت  سال،  بیشتر  در  طال 
بهبودی  پایان سال، شاهد  اما در  ارزی گفت:  استراتژیست  اسپیواک، 
بودیم و به انتظارات مربوط به کاهش سرعت فدرال رزرو کمک کرد. طال به 
سمت کاهش ساالنه ۰.۶ درصدی پیش رفت زیرا دالر به عنوان دارایی امن 
ترجیحی در میان افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو ظاهر شد. شاخص 
دالر بهترین سال خود از سال ۲۰۱۵ را تجربه کرد و طال را برای دارندگان 

ارز گران کرد.
با این حال، با این امید که بانک مرکزی ایاالت متحده ممکن است سرعت 
افزایش نرخ خود را کاهش دهد، قیمت طال از پایین ترین سطح بیش از 
دو سال اخیر در ماه سپتامبر، نزدیک به ۲۰۰ دالر افزایش یافته است و در 
بهترین فصل خود از ژوئن ۲۰۲۰ بوده است. فدرال رزرو در ماه دسامبر 
پس از چهار افزایش متوالی ۷۵ واحدی در هر واحد، نرخ بهره را ۵۰ واحد 
پایه  افزایش داد. نرخ های باالتر، هزینه فرصت نگهداری طال را افزایش 

می دهد.
بر اساس گزارش رویترز، اسپیواک افزود: قیمت طال در سال ۲۰۲۳ 
شاهد نوسانات زیادی خواهد بود اما خیلی جلوتر نمی رود زیرا بین دالر 
قوی تر و کاهش بازده خزانه داری خواهد ماند. اگر رکود اقتصادی در 
سال ۲۰۲۳ به تقاضای صنعتی ضربه بزند، احتماالً پالتین و پاالدیوم 

آسیب خواهند دید.
بر اساس گزارش بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره ۰.۴ درصد افزایش یافت 
و به ۲۳.۹۷ دالر رسید، پالتین ثابت در ۱۰۵۴ دالر و ۸۶ سنت بود و 
پاالدیوم تغییر اندکی در ۱۸۱۴ دالر و ۷۵ سنت داشت. نقره و پالتین هر 
دو به سمت افزایش ساالنه حرکت کردند، در حالی که پاالدیوم به سمت 

کاهش ساالنه چهار درصدی حرکت کرد.
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کارت خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : رنو کپچر و رنگ خودرو : آبی و مدل وسیله نقلیه : 2016 و شماره 
پالک : 375س63ایران40 و شماره شاسی : vf12rrhe8gw542777 و شماره موتور : h5fd403d105971  به 

نام صاحب سند : پردیس رمضانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/103(

کارت دانشجویی به نام سهند شافعی کوهستانی از دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 1401/9/22مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد.)کد1401/10/104(

 برگ سبز خودروی سواری و نام وسیله نقلیه : آردی مدل ۸۲ و رنگ خودرو : یشمی سیر و مدل وسیله نقلیه : 
۸۲  و شماره پالک : ۲۵4۷9ق43 و شماره شاسی : 00۸۲133۸۸0 و شماره موتور : 11۷۸۲00۶04۸  به نام صاحب 

سند : اصغر بهرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/105(

شماره  1385به  مدل  روغنی  آبی  سوز  دوگانه  نیسان  خودرو  هوشمند  سوخت  کارت  و  خودرو  کارت 
پالک167ص43 ایران 44 به شماره شاسی PL140J003982 و شماره موتور 338181 به نام احمد جنتی الوارس 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.)کد1401/10/106(

کارت ماشین و کارت بنزین و گواهینامه و کارت ملی به خودروی تیبا یک ب مدل 95و پالک 49ق 179ایران 
34به رنگ سفید و به شماره موتور8276361و شماره شاسیNAS812100G5888757با مالکیت آقای فیروز 

صفری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/107(

برگ سبز،سند کمپانی،وکالت نامه ماشین خودروی پراید به مدل۸۸ به پالک۵9ق۲۷1ایران ۷4 به رنگ سفید 
به شماره موتور31۲9۷03وبه شماره شاسیs141۲۲۸۸3۲4۵۸1به مالکیت آقای حسام حاجی پور شاندیزو وکالت 
آقای مسعود املوک منش در تاریخ1401/10/۷در ساعت۲0 روز چهارشنبه در محدوده بلوار الهیه مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.)کد1401/10/108(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت  دوم 
از  اینجانب روشنک کرم جانی فرزند گودرز به شماره شناسنامه 3۸۸۸ صادره  التحصیلی  مدرک فارغ 
کرمانشاه به شماره ۲۵9131۸ کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک فوق را به دانشگاه مربوطه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساربه ادرس شهرستان 

گرمسار میدان انقالب میدان شهدای سوسنگرد خیابان دانشگاه ارسال نماید .)کد1401/10/90(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
از  اینجانب روشنک کرم جانی فرزند گودرز به شماره شناسنامه 3۸۸۸ صادره  التحصیلی  مدرک فارغ 
کرمانشاه به شماره 1۶344۸۸ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک فوق را به دانشگاه مربوطه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران - ورامین - پیشوا به 

ادرس شهرستان پیشوا میدان نقش جهان ارسال نماید .)کد1401/10/91(

کارت داشجویی به نام امیرمهدی مباشرامینی به شماره دانشجویی 99431244 متعلق به دانشگاه علم و 
صنعت ایران گم شده است. از یابنده خواهش مندم به شماره 09363956211 تماس گیرد.)کد1401/10/92(

پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان)شخص حقیقی( به شماره سریال33134متعلق به وریا 
ایزدی فرزند علی با کد ملی 3۸۲11۲0۲۷4 و شماره شناسنامه 13۵۵ در تاریخ 1401/0۸/۲9 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط وی باشد.)کد1401/10/93(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی SE 131به مدل 1392 به پالک 32ی 566 ایران 38 به رنگ سفید به 
شماره موتور 4939873 و به شماره شاسی NAS411100D1297217به مالکیت سحر یاوری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/94(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی تیبا به مدل 1399 به پالک 96ل 143 ایران 30 به رنگ سفید به شماره 
موتور M15/8987605 و به شماره شاسی NAS811100L5707915 به مالکیت سحر یاوری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/95(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی تیبا به مدل 1400 به پالک 16ج 224 ایران 68 به رنگ سفید به شماره موتور 
M15/9324801 و به شماره شاسی NAS811100M5765088 به مالکیت سحر یاوری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/96(

کارت خودروی نوع وسیله نقلیه : سواری  و نام وسیله نقلیه : زانتیا و رنگ خودرو : نقره ای و مدل وسیله نقلیه 
: ۸4 و شماره پالک : 1۸ص۸۷۷ ایران ۵1 و شماره شاسی : S1512284125716 و شماره موتور : 004۲9۵۸۶  به 

نام صاحب سند : عدنان فتحی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/97(

 0370701119 شناسنامه  شماره  و   0370701119 ملی  کد  با  محمدیان  مینارنجبر  خودرو  هوشمند  کارت 
شاسی  شماره   84 346ب  ایران   74 پالک  شماره   1395 مدل  سفید   131SE پراید  خودرو  محمد  فرزند 
NAS411100G3625554 شماره موتورM13/5760053 به نام مینارنجبر محمدیان در تاریخ 1401/10/08 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/98(

کارت خودرو سید حبیب هاشمی با کد ملی ۲0۶۵10۷۲۷۸ شماره شناسنامه 13 فرزند سید رجبعلی، خودرو 
کارا رنگ سفید مدل 1399 شماره پالک ۶۲ ایران ۵19ط ۲۷ شماره شاسی NAGP2PC32LA280410 شماره 
موتورE2M4A2336 به نام سید حبیب هاشمی در تاریخ 1401/10/0۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/10/99(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو و سند فروش  و کارت خودرو سواری  به نام وسیله نقلیه : سوناتا و رنگ خودرو 
: سفید و مدل وسیله نقلیه : ۲01۷ و شماره پالک : 99 34۵ی۶3 و شماره شاسی : Mhe3413bha066483 و 
شماره موتور : G4nGHU407589  به نام صاحب سند : شیرین آریانپورمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/100(

سند مالکیت  و برگ سبز خودرو و سند فروش  و کارت خودروسواری  به نام وسیله نقلیه : سوناتا و رنگ خودرو 
  MHE3413BHA066483 : سفید و مدل وسیله نقلیه : ۲01۷ و شماره پالک : 99. 34۵ی۶3 و شماره شاسی :
و شماره موتور : G4NGHU407589  و نام صاحب سند : شیرین آریانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/10/101(

برگ سبز خودروعلیرضا کریمی با کد ملی 0020264615 شماره شناسنامه فرزند عبداله خودروپژو 206 سفید 
رنگ مدل 1396 شماره پالک 20 ایران 156 ب 67 شماره شاسی 131357 شماره موتور0020401 به نام علیرضا 

کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/102(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راوین پلیمر آریا درتاریخ 1401/09/16 به شماره ثبت 605846 به شناسه ملی 
14011733522 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهای تجاری مجاز و بازرگانی مجاز در زمینه تولید و توزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات 
در زمینه محصوالت پلیمری و پالستیکی ، تولید انواع ورق های پلیمری و پالستیکی ، ورق پت ، تولید انواع گرانول های 
پلیمری ، تولید انواع کامپاندهای پلیمری و تزریق انواع محصوالت پالستیکی و پلیمری ، ظروف پالستیکی و کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی ، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها برای شرکت ، ترخیص کاال از گمرکات داخلی برای شرکت ، اخذ و 
اعطاء نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی برای شرکت ، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی برای 
شرکت ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور 
برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت ، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی برای شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، اختیاریه، کوچه پیرزاده، خیابان شهید برادران رحمانی، پالک -107، مجتمع یاس، طبقه 1، واحد 3 
کدپستی 1939964643 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر 
یک از شرکا آقای محمود متعبد به شماره ملی 0042137314 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا باصفت نظری 
به شماره ملی 0070722455 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه خانم سمیرا متعبد به شماره ملی 0451411072 دارنده 
25000000 ریال سهم الشرکه آقای علی متعبد به شماره ملی 0453600921 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه خانم نیکا 
باصفت نظری به شماره ملی 4712127023 دارنده 24000000 ریال سهم الشرکه آقای متین باصفت نظری به شماره ملی 
4712710421 دارنده 24000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمود متعبد به شماره ملی 0042137314 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علیرضا باصفت 
نظری به شماره ملی 0070722455 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی متعبد به شماره ملی 
0453600921 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1432711(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باروج پی پارسیان درتاریخ 1401/10/04 به شماره ثبت 606680 به شناسه 
ملی 14011798596 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش ، توزیع ، تولید ، بسته بندی ، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، پشتیبانی فنی صنایع تولیدی ، عمرانی و پیمانکاری کشور در سطوح داخلی و 
خارج از کشور ، مشاورفنی ، طراحی فنی ، پروژهای ساختمانی ابنیه ، نمای ساختمان و طراحی و اجرا ، نصب و 
ساخت دکوراسیون داخلی و خارجی منازل و اماکن عمومی و خصوصی شامل پوشش های کاذب ، سقف ، دیوار ، 
پارتیشن و تزئینات داخلی منازل ، ساختمانهای اداری و تجاری ، طرح ، محاسبه ، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه 
های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی ، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، شرکت در کلیه 
نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی ، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، پاسداران، کوچه نسترن، خیابان شقایق، پالک 16، طبقه 1 کدپستی 1668644863 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
علی ابراهیم زاده به شماره ملی 0068751354 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای علی ناظمی به شماره 
ملی 0068813376 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی ابراهیم زاده به شماره ملی 
0068751354 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای علی 
ناظمی به شماره ملی 0068813376 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی باامضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1432720(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آیریس صنعت سروش گستر درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 605024 به شناسه 
ملی 14011672640 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،تر خیص کاال از کلیه گمرکات کشور– اخذ وام و تسهیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز داخل و خارج کشور- گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی )ال 
سی ( از بانکها جهت شرکت – ایجاد غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی – اخذ و اعطای نمایندگی از و 
به داخل و خارج کشور – شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اوقاف، خیابان تکاوران جنوبی، بلوار دالوران شرقی، پالک 
146، طبقه همکف کدپستی 1687675161 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا آقای علی حسینخانی به شماره ملی 0078880841 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم افسانه 
مومنی به شماره ملی 2092098608 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی حسینخانی به شماره 
ملی 0078880841 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم افسانه مومنی به شماره ملی 2092098608 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1433206(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود لوازم خانگی دکاموند آپادانا درتاریخ 1401/09/30 به شماره ثبت 606522 
به شناسه ملی 14011787761 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و خدمات پس از فروش لوازم خانگی - تعمییرات و سرویس دوره 
ای لوازم خانگی - واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - ترخیص کاال از گمرگات داخلی و بین المللی - 
انجام کلیه فعالیت های تولیدی - توزیع، پخش و بسته بندی کلیه محصوالت و فراورده های مجاز بازرگانی- اخذ 
وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری - شرکت در مناقصه و مزایده ها - عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و 
اعطای نمایندگی به آنها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، رسالت، خیابان نیروی 
دریائی، خیابان فرجام، پالک 1024، طبقه همکف کدپستی 1676934113 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ابوالفضل روحی به شماره ملی 
0520434374 دارنده 3300000 ریال سهم الشرکه آقای جواد روحی عقیل آبادی به شماره ملی 0521080444 
دارنده 3400000 ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا روحی به شماره ملی 0535059787 دارنده 3300000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل روحی به شماره ملی 0520434374 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای جواد روحی عقیل آبادی به شماره ملی 0521080444 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای حمیدرضا روحی به شماره ملی 0535059787 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد 
ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1432719(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت جهانی سیب دل درتاریخ 1401/10/04 به شماره ثبت 606699 به 
شناسه ملی 14011800050 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید، دوخت، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک 
مردانه و زنانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تی شرت و پولوشرت، نصب و تجهیز و راه 
اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی پوشاک اتوماتیک و صنعتی و آنزیم زنی جین، صادرات و واردات انواع 
پوشاک و تولیدات شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی 
بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار و ال سی ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
قلهک، خیابان بهار، خیابان هدایت، پالک -96، طبقه همکف کدپستی 1943843845 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای ناصر رسول زاده توکل 
یزدی به شماره ملی 0071378073 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه آقای محمدجعفر صادقی به شماره ملی 
0451421655 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای ناصر رسول زاده توکل یزدی به شماره 
ملی 0071378073 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای محمدجعفر صادقی به شماره ملی 0451421655 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد 
ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1432716(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازرگانی پسته مهتاب دانه کویر درتاریخ 1401/10/05 به شماره ثبت 
606779 به شناسه ملی 14011805128 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : خرید فروش توزیع تولید بسته بندی واردات صادرات و خدمات 
پس از فروش و پشتیبانی کلیه کاالهای مجاز بازرگانی بویژه انواع آجیل و خشکبار و بصورت عمده و خرده 
فروشی ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی بصورت ارزی 
و ریالی از کلیه بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری مجاز ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها ، 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه 
نمایشگاه های داخلی و خارجی بین المللی ، عقد قراراداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، مرزداران، خیابان سپهر، خیابان زاگرس شرقی، پالک 44، طبقه -1 کدپستی 1463846160 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای 
حمید رحیمی به شماره فراگیر 102917044541 دارنده 5500000000 ریال سهم الشرکه آقای سیف اهلل امام زهی 
به شماره فراگیر 140531673063 دارنده 4500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید رحیمی 
به شماره فراگیر 102917044541 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود آقای سیف اهلل امام زهی به شماره فراگیر 140531673063 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری تهران )1433204(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برسام طب ویرا درتاریخ 1401/09/14 به شماره ثبت 605702 به شناسه 
ملی 14011723250 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع،مونتاژ، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی از جمله پزشکی و مصرف پزشکی ، تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی مصرفی ، اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در 
سراسر کشور ، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی 
و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تولید دارو، خیابان شهید 
علیرضا کرمانی، خیابان شهید حمیدرضا یادگار، پالک 134، طبقه همکف، واحد غربی کدپستی 1371673113 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
شادی محمدیها به شماره ملی 0017246921 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای حسن صداقت به شماره 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شادی محمدیها به شماره ملی  ملی 0065650271 دارنده 10000 ریال سهم 
0017246921 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسن صداقت به شماره ملی 0065650271 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1433221(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یاریگران پرواز آسمان درتاریخ 1401/09/30 به شماره ثبت 606523 
به شناسه ملی 14011787780 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
، مکانیکی و  الکترونیکی  ، خرید و فروش تجهیزات و قطعات  :تامین  عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
الکترو مکانیکی ، انجام کلیه خدمات فنی ،خرید و فروش ، صادرات و واردات کاالهای مجاز در زمینه سیستم 
ها و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی سیستم ها و تجهیزات ابزار دقیق سیستم ها و تجهیزات مکانیکی و 
اتوماسیون صنعتی ، سیستمها و تجهیزات رایانه ای ،خرید، فروش ، توزیع ،مونتاژ، تولید، بسته بندی ، واردات 
و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر 
داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
داخلی و خارجی، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور ، برپایی غرفه 
و شرکت در کلیه نمایشگاه  های معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانپارس، کوچه ده متری دوم)شهید حسن زاده(، خیابان 
شهید محمد فتاحی، پالک 47، ساختمان شکوفه، طبقه 4، واحد 22 کدپستی 1654886688 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهرداد ارغوانی 
به شماره ملی 0062383647 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه خانم ژیال محسن نژادخسروشاهی به شماره 
ملی 1709774592 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه خانم سیده رقیه حسینی به شماره ملی 5849735747 
دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای مهرداد ارغوانی به شماره ملی 0062383647 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اتحاد ملت جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت 

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1432714(


